
 

Madde 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları 

gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik 

posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 

1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış 

ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

2.  Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu 

yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 

sirküleri, 

d)Bu talimatların ilgili maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı 

taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği bu belgede belirlenen teklif mektubu, 

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter 

tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi ile konsorsiyumların da teklif 

verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde konsorsiyum 

beyannamesi,  

h) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname, 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak 

tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İhaleye katılabileceklerinin öngörülmesi halinde 

Konsorsiyumlarda (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı 

ayrı verilmesi gerekir. 

j) Sözleşme Makamı tarafından ihalenin niteliğine göre belirlenecek ekonomik ve mali yeterliğe 

ilişkin belgeler  

k) Sözleşme Makamı tarafından belirlenecek mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler   

1-) İş bitirme belgesi Teklif edilen bedelin %50 i kadar Yapım İşlerinde Benzer İş Gurupları 

Tebliğinde  yer alan AIII Gurubu Boru ve İletim Hattı İşleri veya Makine Mühendisliği 

Diploması (Diploma Her Yıl İçin 216.681.00 TL Olarak hesaplanacaktır.) 

l) Kamu İhalelerinden Yasaklı Olmadığına Dair Taahhüt 

m) Vergi Borcu Yoktur Belgesi 

n) SGK Prim Borcu Yoktur Belgesi 

ö) İflas Veya Konkordato İlan Etmediğine Dair Ve Son 5 Yıl İçinde Mesleki Suçtan Dolayı 

Hüküm  

Giymediğine Dair Taahhütname 

İstekliler, yukarıda sayılı belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış 

örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Nizamnamesi’nin 9 uncu 

maddesinde yer 

 


